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Um fenômeno curioso ocorre no mundo da propaganda brasileira. Os anunciantes estão mais 
ousados que as agências. Até pouco tempo atrás, tínhamos um cenário completamente 
diferente - os clientes eram ultra-conservadores e os publicitários queriam experimentar, criar 
novas formas de comunicação. OK, naquela época os publicitários queriam experimentações 
sem muita responsabilidade. E, agora, os clientes querem novas alternativas com parcimônia.  
 
Qual é o cenário de hoje? De um lado, as empresas querem temperar sua estratégia de 
comunicação com projetos diferenciados e/ou segmentados. São poucos os diretores de 
marketing que se contentam apenas com uma campanha tradicional. Estes profissionais olham 
novas mídias com grande interesse e acompanham de perto as profundas mudanças de 
comportamento pelas quais passa o consumidor.  
 
Por isso, eles colocam pressão em suas equipes e agências para encontrar algo que seja 
diferente, que não tenha dispersão de verbas e ainda produza impacto com o público-alvo.  
 
Do outro lado, muitas agências preferem que seus clientes adotem campanhas tradicionais e 
optem por veiculá-las em opções consagradas, de olho unicamente na audiência. Obviamente, 
essas agências preferem o tradicional "feijão com arroz" da propaganda porque desejam elevar 
a rentabilidade de seu negócio. Compreensível - mas, em várias ocasiões, inadequado para o 
cliente.  
 
Sem fórmula secreta  
 
Quem está certo? Em primeiro lugar, ninguém nesse mercado possui uma fórmula secreta 
para resolver os problemas dos anunciantes. Não existe uma panacéia publicitária. O que 
funciona para um pode não funcionar para outro. Uma solução revolucionária pode dar certo 
para um determinado desafio. Para outros, contudo, a solução mais tradicional talvez seja a 
melhor.  
 
No entanto, o mercado evolui em função das mudanças de comportamento do consumidor. 
Essa trajetória é composta por momentos de ruptura, pequenas revoluções que provocam 
transformações. E são essas transformações que fazem o trabalho dos publicitários evoluir. 
Um exemplo? O surgimento do rádio, que mudou a propaganda com o nascimento do spot e 
do jingle. E a televisão, que introduziu o comercial.  
 
As transformações que surgem da ruptura, porém, não são acompanhadas imediatamente 
pelas agências. Assim, o processo natural é o de explorar uma nova mídia por meio da 
linguagem herdada de um meio mais antigo. Quando se ouve um spot de rádio antigo, o que 
temos? Um locutor lendo um texto que poderia servir para um anúncio escrito. O que dizer dos 
primeiros comerciais de TV? Lembravam a propaganda do rádio acrescida de imagens.  
 
E o que isso tem a ver com o cenário atual? Hoje, vivemos mais um momento de ruptura. A 
internet criou uma legião de consumidores interativos que pensa completamente diferente das 
gerações anteriores. Por isso, esse pessoal se relaciona de uma forma diferente com os 
veículos e consome de uma maneira nova.  
 
É por isso que as agências precisam encontrar novas formas de comunicação. Experimentar. 
Ousar. Sempre com responsabilidade. Oferecer alternativas que tenham a ver com as 
experiências deste consumidor. Chegar até ele por meio de novos caminhos. Jogos, 
downloads, cinema, música, SMS, ringtones - e o que mais pintar.  
 
Como chega a informação  
 
Esse público consome a informação de uma maneira nova. Mas, ao contrário de seus pais ou 
irmãos mais velhos, acostumou-se a criar seu próprio conteúdo e compartilhá-lo com outras 
pessoas, sejam conhecidos ou não. O fato é que a nova geração não se contenta em apenas 



receber conteúdo e mensagens publicitárias. Eles querem interagir com o meio. Querem 
repartir suas opiniões com outros. Sentem necessidade decompartilhar seu estilo de vida. 
Precisam mostrar sua vida, contar suas experiências, através dos fotologs e dos blogs.  
 
São pessoas vão a um show de rock e passam boa parte do tempo ligando para seus amigos, 
mandando fotos por MMS ou mensagens por SMS. Não é à toa que esse público está criando 
sua própria linguagem, um arremedo de siglas, números e letras que podem economizar 
tempo. Quase que um dialeto para iniciados. Vc num ntnd? Dps xplco. XaU.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 3 maio 2006, Comunicação, p. C-6. 


